REGULAMENTUL CONCURSULUI DE TALENTE
„COPIII AU TALENT”
Editia 2021

1. Organizatori:
-

I.P.A. Sectia Romana

2. Participanti:
-

Concursul se adreseaza copiilor membrilor I.P.A. cu varsta cuprinsa intre 5 – 16 ani
cu aptitudini in diferite domenii precum: muzica, dans, pictura si desen, poezie, sport
si indemanare.

3. Inscrierea:
-

-

Inscrierea in concurs este gratuita si se poate realiza prin intermediul parintelui care
este membru I.P.A. care va completa FORMULARUL DE INSCRIERE pe care il
va trimite pe adresa de email: i.melinte@iparomania.ro sau pe whatsapp la nr. de
telefon 0742.038492 (Ion Melinte – vicepresedinte I.P.A. Sectia Romana)
Informatiile necesare care trebuiesc completate in formular sunt: numele si prenumele
participantului, varsta, sectiunea la care se inscrie, numele si prenumele parintelui
membru I.P.A., seria legitimatiei I.P.A. pentru parinte si numarul de telefon.

4. Desfasurarea concursului:
-

Concursul se va desfasura in perioada 20.11. – 20.12.2021.
Inscrierile se vor desfasura in perioada 20.10. – 18.11.2021
Fiecare sectiune isi va desemna castigatorii care vor merge in fazele superioare pana
in MAREA FINALA.
Jurizarea se va efectua de catre un juriu de specialitate format din specialisti pe
domeniile concursului.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament in functie de mai
multi factori.

5. Precizari privind desfasurarea concursului:
-

Concurentii pot participa la o singura sectiune;
Prestatia concurentilor trebuie sa fie expusa in cadrul unui clip video (muzica, dans,
sport si indemanare, poezie) si/sau prin fotografii (pictura si desen, poezie, sport si
indemanare);
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-

In fiecare etapa superioara concurentii pot concura cu materialele inscrise initial sau
cu materiale noi ( nefiind o obligatie in acest sens);
Concurentii calificati in FINALA vor trebui sa prezinte alte materiale decat cele
inscrise initial in concurs;

6. Etapele concursului sunt:
-

20 noiembrie – 20 decembrie 2021 – etapele de concurs.

7. Premii:
-

Trofee pentru locurile I, II si III la fiecare sectiune in parte.
Premii si diplome de participare pentru toti concurentii.
Premiile vor fi stabilite de catre juriul de specialitate.

8. Responsabilitate:
-

-

Prin participarea la concurs, toti participantii prin intermediul parintilor sunt de acord
sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de organizator
prin prezentul regulament oficial;
Prin participarea la concurs, parintele membru I.P.A. isi da acordul ca prestatia
minorului din cadrul concursului sa poata face obiectul unor materiale audio/video/foto
continand imaginea, respectiv portretul minorului.

9. Protectia datelor personale:
-

-

In conformitate cu legislatia in vigoare, organizatorul este obligat sa faca publice
numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui concurs. Numele
castigatorilor si rezultatele obtinute vor fi date publicitatii (inclusiv prin publicarea lui
pe site-ul I.P.A. ROMANIA, pagina de facebook sau INSTAGRAM) precum si toate
mediile in care organizatorul intelege sa il anunte.
Organizatorul se obliga, de asemenea, sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001,
privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare,
organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale
participantilor la prezentul concurs si sa le utilizeze conform prezentului regulament
oficial si legislatiei in vigoare.

10. Regulamentul oficial:
-

Regulamentul oficial este disponibil pentru toti cei interesati, pe site-ul www.ipa
romania.ro sau pe email-ul regiunilor I.P.A. din Romania. Prin participarea la acest
concurs, parintii participantilor minori sunt de acord sa respecte si sa se conformeze
tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament oficial.
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